VI SØGER
SOURCING/OFFICE MANAGER

TIL BANGLADESH – GERNE UDSTATIONERING
Har du stor interesse og erfaring inden for sourcing af leverandører i Østen og
i særdeleshed Bangladesh? Er du købmand med stort K, som kan bidrage til at
Sports Group Denmark forbliver konkurrencedygtig på pris? Er du dygtig til at udvikle
eksisterende samt source nye potentielle leverandører?
Kan du svare ja til ovenstående, så er du måske vores nye Sourcing/Office Manager i
Bangladesh!
OM VIRKSOMHEDEN:
Sports Group Denmark er en dansk ejet Sportswearvirksomhed, der blev etableret
i 2012. Vi repræsenterer mere end 25 brands – herunder både internationale
brands og brands designet og udviklet af Sports Group Denmark. Vi sælger altid vores
sportstøj til konkurrencedygtige priser og har 2500 kunder primært i Skandinavien og
Europa. Hovedsædet er placeret i Silkeborg med yderligere 8 afdelinger i Skandinavien,
Tyskland og Kina. Sports Group Denmark har fokus på kvalitet, funktionalitet og design
som vores vigtigste faktorer.
Til en nyoprettet stilling søger vi en Sourcing/Office Manager, hvor vores ønskescenarie
vil være en udstationeringsansættelse i Dhaka (i en periode på min. 2 år). Alternativt kan
det komme på tale at rejse til Bangladesh minimum 1 gang hver måned af ca. 10 dages
varighed. Med reference til virksomhedens Supply Chain Manager skal du være med til at
etablere kontoret i Dhaka. Herefter vil du blive ansvarlig for den daglige drift og dermed
den medvirkende drivkraft til at skabe og realisere et fremtidigt set up, der gør at vi
fortsat kan vækste i samme hastighed, som vi har gjort indtil nu. For at få succes i jobbet
som Sourcing/Office Manager, skal du være i stand til at arbejde selvstændigt og kunne
opbygge et stærkt samarbejde med leverandører.
JOBBESKRIVELSE:
• Etablering af kontor i Dhaka
• Stå for den daglige drift af kontoret og de ansatte (Lokal Sourcing Manager, 		
Merchandiser, QC)
• Tæt samarbejde med de ansatte omkring produktionsopfølgning og kvalitetssikring 		
hos vores leverandører
• Source nye potentielle leverandører indenfor garments & shoes
• Source produkter og kvaliteter til vores produktudviklingsteams i DK
• Uddanne og træne de ansatte
• Afholde MUS og lønsamtaler
• Bestrides jobbet fra Danmark vil du samtidig komme til at stå for indkøb på en 		
række udvalgte kategorier hos leverandørerne i Bangladesh
JOBKVALIFIKATIONER:
• Du har minimum 5 års praktisk erfaring fra et lignende ansvarsområde
i en international virksomhed
• Du har relevant tekstilbrancheerfaring indenfor Sourcing/Buying Management
• Du kan kommunikere flydende på engelsk i skrift og tale
• Du er god til kvalitetssikring af produktion og leveringssikkerhed
• Du er en dygtig forhandler
• Du har en god kulturforståelse
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Du arbejder meget struktureret, ansvarsbevidst og er god til at overholde deadlines
• Du er god til at skabe et godt arbejdsmiljø og er en teamplayer
• Du er kommunikativ stærk
• Du er udadvendt og god til at opbygge og skabe relationer
• Du er selvstændig med stort overblik og forstår at planlægge
og prioritere i en travl hverdag
• Du er fleksibel og omstillingsparat, da vi er en virksomhed i kraftig vækst
• Du er resultatorienteret og med højt præsentationsniveau
Stillingen skal bestrides fra enten vores kommende kontor i Dhaka, Bangladesh eller
fra et af vores kontorer i enten Silkeborg eller Svenstrup ved Aalborg.
Tiltrædelse: Snarest muligt
Ansøgningsfrist: Send din ansøgning og CV til job@sports-group.dk mærket med
”Sourcing/Office Manager + dit navn” i emnefeltet. Eventuelle spørgsmål kan rettes
til Supply Chain Manager Heidi Langergaard Kroer på tlf. 23 28 91 37.

